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การแปลงตวัช้ีวดัจากผูบ้ริหารระดบัสูงลงมายงัพนกังานระดบัล่าง 

1. วิธีการจากบนลงลา่ง (Top-down Approach) โดยผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้ก าหนดตวัชีว้ดัของ
ผู้ใต้บงัคบับญัชาวา่ประกอบด้วยตวัไหนบ้าง วิธีนีใ้ช้ในกรณีท่ีผู้บริหารมีความรู้หรือมีข้อมลูท่ีดีเก่ียวกบังาน
ท่ีผู้ใต้บงัคบับญัชาด าเนินการ

2. ผู้บริหารและพนกังานร่วมกนัก าหนดตวัชีว้ดัของพนกังานแตล่ะคน โดยจะต้องสอดคล้องและเกือ้กลูต่อ
ตวัชีว้ดัของผู้บริหารและน าบตัรคะแนนแบบสมดลุย์ Balanced ScoreCard (BSC) มาใช้เพ่ือ
ช่วยในการพิจารณาการวดัได้ครบถ้วนทกุมมุมองเพิ่มขึน้ และเช่ือมโยงน าสูแ่ผนงาน/โครงการ 

3. เปา้หมาย (Target) ได้แก่ เปา้หมายหรือตวัเลขท่ีองค์กรต้องการจะบรรลขุองตวัชีว้ดัแตล่ะโครงการ
4. แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม (Initiatives) เป็นสิ่งท่ีองค์กรจะจดัท าเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีก าหนด

ขึน้ โดยในขัน้ตอนนีย้งัมิใช่แผนปฏิบตัิการ เป็นเพียงแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมเบือ้งต้นท่ีต้องท าเพื่อ
บรรลเุปา้หมายท่ีต้องการ

• ในทางปฏบัิตเิม่ือมีการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการวัด หรือประเมนิจะต้องมีฐานข้อมูลปัจจุบัน 
(baseline data) ประกอบ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด ทัง้นี ้เป้าหมาย
ต้องสูงกว่าหรือดีกว่าข้อมูลปัจจุบัน
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ความเช่ือมโยงการจดัท าแผนกลยุทธ์

โครงการ  / งาน

แต่ละตัวชีว้ัด                         ก าหนดแนวทางการพฒันา

แต่ละเป้าประสงค์                    ก าหนดตวัชีว้ัด

แต่ละประเดน็กลยุทธ์               เป้าประสงค์                  แผนที่กลยุทธ์

ประเดน็หลักของวิสัยทศัน์                     ก าหนดประเดน็กลยุทธ์
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1. ประสิทธิผลของการน าไปปฏิบตัิ ซึง่เร่ิมต้นมาจากการสร้างสรรค์คณุค่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงที่ต้องราบร่ืน และรวดเร็ว  เปา้หมายที่คุ้มคา่แก่การบรรลผุลส าเร็จ ผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียพงึพอใจ

2. การหลีกเลี่ยงสาเหตแุหง่การล้มเหลว 
1) การตอ่ต้าน
2) ปัญหาเก่ียวกบับคุลากร 
3) สิง่จงูใจที่ล้มเหลวท าให้มีพฤติกรรมที่ไมพ่งึประสงค์
4) หน่วยงานที่น าไปปฏิบตัิที่มีทรัพยากรผกูพนักนัไว้ตามล าดบัความส าคญัก่อนหลงัก่อนหน้านี ้และเม่ือมี

กิจกรรมใหมเ่ข้า ท าให้ล าดบัท่ีจดัทรัพยากรไว้ภาระผกูพนัหายไป หรือทรัพยากรที่ควรได้ลดลง 
5) ขาดการสนบัสนนุการบริการจากหน่วยบริหาร 
6) ขาดกฎ ระเบียบ ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมส าหรับชีแ้นะ และแก้ไขปัญหาการน าไปปฏิบตัิ 
7) การล าดบัความส าคญัด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือการบริหารที่ปรากฏขึน้มาใหม ่

ประโยชน์จากการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยการจัดท าโครงการ
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3. การสนบัสนนุจากผู้น าองค์กรเพิ่มขึน้ และองค์กรประสบความส าเร็จในการน าการ
เปลี่ยนแปลงไปสูก่ารปฏิบตัิ และมีความชอบธรรมเพ่ิมมากขึน้ 

4. แตล่ะบคุคลท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการน าการเปลี่ยนแปลงท่ีพงึประสงค์ไปปฏิบตัิ
แล้วเกิดประสทิธิผลจะมีประสบการณ์ด้านความภมูิใจในตนเอง  และความเช่ือมัน่
ในตนเองสงูขึน้กวา่เดิม

5. องค์กร/ชมุชนที่น ากลยทุธ์และแผนไปปฏิบตัิแล้วเกิดประสทิธิผลจะมี
ความสามารถด าเนินการโครงการอ่ืนๆ ในอนาคตเพ่ิมมากขึน้ ทัง้ด้านความรู้ 
ประสบการณ์ การใช้เคร่ืองมือ และเทคโนโลยี  รวมทัง้ท าให้มีการลงทนุขยายเพิ่ม
มากขึน้ ท าให้ได้ต าแหน่งสงูขึน้เพ่ือเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ไปในอนาคต

ประโยชน์จากการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยการจัดท าโครงการ
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1. การจัดท าแผนปฏบิัตกิาร (Action Plan) แผนปฏิบตัิการเป็นแผนที่ระบรุายละเอียด
เก่ียวกบัแผนงานและโครงการตา่งๆ ที่มีเปา้หมายผลงานสอดคล้องกบัเปา้ประสงค์และ
เปา้หมายของแผนกลยทุธ์ที่ก าหนดไว้ แผนปฏิบตัิการจะก าหนดเป็นรายปีโดยหน่วย
ปฏิบตัิแสดงความสมัพนัธ์ของผลงานที่จะเกิดขึน้อยา่งน้อย 2 ระดบั

1) ผลผลิต (Output) และ

2) ผลลพัธ์ (Outcome)
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2. การปฎิบัตกิาร (Take Action) เป็นกระบวนการด าเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ และกิจกรรมท่ีก าหนดไว้
1) การปฎิบตัิตามแผนงาน/งาน/โครงการ ตามกลยทุธ์ขององค์กร เพ่ือด าเนินการผลติผลผลติหรือให้บริการแก่ลกูค้า

2) การปฏิบตัิตามแผนงาน/งาน/โครงการท่ีเป็นพนัธกิจสนบัสนนุ ได้แก่
a) การจดัการความรู้ (Knowledge Management) ในองค์กร หรือ

b) การพฒันาองค์กรและการจดัการ (Management Development)

เพ่ือช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะการเรียนรู้ให้องค์กรมีความพร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง ซึง่จะช่วยสนบัสนนุให้การปฏิบตัิงานตาม
ข้อ 1) ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สิ่งที่ต้องด าเนินการได้แก่

• การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร

• การปรับปรุงกระบวนการปฏิบตัิงาน

• การพฒันาบคุลากร

• การจดัการระบบสารสนเทศ และ

• การบริหารคณุภาพเพ่ือเพ่ิมผลผลิต เป็นต้น
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การก าหนด
เป้าหมาย

การจ าแนก
ทรัพยากร 

ก าหนดภารกจิที่
สัมพนัธ์กันกับ
เป้าหมาย 

การจัดล าดับก่อน-
หลังเป้าหมายและ

ภารกจิ 

การมอบหมายงาน
และก าหนดเวลา

ท างาน

การก าหนดวิธีการ
ประเมนิผล

จ าแนกหาทางเลือก
การด าเนินการ
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1. การก าหนดเป้าหมาย

• เพ่ือระบเุปา้หมายเฉพาะขององค์กร

• น าเสนอรายละเอียดภาพรวมของ
เปา้หมายแต่ละเปา้ เหตผุลการ
คดัเลือก และผลลพัธ์ของเปา้หมาย
ท่ีสมัพนัธ์กนักบัโครงการ

• วตัถปุระสงค์ควรจะขียนเป็นเชิง
ปริมาณ หรือเชิงคณุภาพ เช่น ผล
ก าไรเพ่ิมขึน้ร้อยละ 25 ภายใน 12 
เดือน เป็นต้น

2. การจ าแนกทรัพยากร 

• ต้องการบคุลากรจ านวนเท่าไร และ

• ต้องใช้เงินทนุเท่าไรในการท่ีจะท า
ให้เปา้หมายบรรลผุล

3. ก าหนดภารกจิที่สัมพนัธ์กันกับ
เป้าหมาย 

• การท ารายการภารกิจท่ีด้องท า
เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ 
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4. การจัดล าดับก่อน-หลัง
เป้าหมายและภารกิจ 

• เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
จดัล าดบัความส าคญัของ
วตัถปุระสงค์ 

• กระบวนการนีอ้าจมีผลตอ่
ความจ าเป็นของภารกิจ 
หรือการบรรลเุปา้หมาย

5. การมอบหมายงานและ
ก าหนดเวลาท างาน 

• โครงการต้องก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการ
ภารกิจ และมอบหมายให้
แตล่ะบคุคลท าให้
เรียบร้อย

• ควรพิจารณา
ความสามารถของสมาชิก
ทีม และเวลาที่มอบหมาย
งานให้ท าให้ส าเร็จ

6. การก าหนดวิธีการ
ประเมินผล

• เพื่อประเมนิ
ความก้าวหน้าของ
เป้าหมายตามระยะเวลา
ที่ก าหนด

• วธีิการเดียวที่ท าได้ คือ 
ให้หวัหน้าหน่วยงาน
รายงานความก้าวหน้า
ทุกเดือน

7. จ าแนกหาทางเลือกการ
ด าเนินการ

• วางแผนตาม
สถานการณ์ ทางเลือก
การด าเนินการสามารถ
แทรกเข้าไปอยู่ในแต่ละ
ส่วนของกระบวนการ
วางแผนได้
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กระบวนการแก้ปัญหา
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ปัญหาคืออะไร?

• สภาพเหตุการณ์ท่ีเกิดในอนาคต ท่ีมีทีท่าวา่จะไม่ตรงกบั
สภาพการณ์ท่ีตอ้งการจะใหเ้ป็น หรือใหมี้ข้ึน
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ปัญหาคืออะไร?

ส่ิงท่ีเกิดข้ึน

31 2

ส่ิงท่ีตอ้งการ

ส่ิงท่ีตอ้งการ
(expected)

ส่ิงท่ีเกิดข้ึน
(actual)

ช่วงความตอ้งการกบัส่ิงท่ี
เกิดข้ึนตรงกนั
= ไม่มีปัญหา
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ความแตกต่างระหวา่ง

32 และ 4 คือปัญหา2



สาเหตุ

• ถา้ปัญหาเป็น “ผล”
• สาเหตุของปัญหา คือ “เหตุ”
• ปัญหามีไดห้ลายสาเหตุ
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แนวทางแก้ไข

การแก้ไขปัญหาไม่ได้อยูท่ี่การแก้ไขปัญหา

 แตอ่ยูท่ี่แก้ไขเหตแุหง่ปัญหา

 ถ้าเหตแุหง่ปัญหาหมด ตวัปัญหาก็หมดด้วย

 การแก้สาเหตแุหง่ปัญหา แตล่ะสาเหตแุหง่ปัญหามีทางแก้ไขได้หลายทาง

 การแก้ไขปัญหาที่ดี  แนวทางการแก้ปัญหาต้องแก้ไขให้ครบเป็นระบบ
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กระบวนการก าหนดวตัถุประสงค์
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กระบวนการก าหนดวตัถุประสงค์

ปัญหา และ สาเหตเุกิดจากความเบี่ยงเบนของสภาพการณ์ที่เกิดขึน้ กับสภาพการณ์
ที่ต้องการ

การลดความเบี่ยงเบนของปัญหา จะได้ วัตถุประสงค์ (ultimate Objectives)

การลดความเบี่ยงเบนของสาเหตุ จะได้ เป้าหมาย (Intermediate Objectives)

น าแนวทางแก้ไขมาเป็นงาน (Immediate objectives หรือ Procedure Objectives)

สภาพท่ีตอ้งการ

ส่ิงท่ีเกิดข้ึน
ลดความเบี่ยงเบน
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ความแตกต่างระหว่างเป้าประสงค์และวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์

1. มีลักษณะเป็นข้อความที่บอกเป้าหมายเฉพาะ 1. ระบุเป็นข้อความกว้างๆ

2. แสดงความสนใจเฉพาะ 2. สนใจในเร่ืองทั่วไป

3. สัมผัส รับรู้ในเชิงรูปธรรม 3. เป็นลักษณะนามธรรม

4. วัดได้ 4. วัดยาก
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การออกแบบ / โครงสร้างของโครงการ

แผนท่ีดีต้องน าไปปฏิบตัิได้

ดงันัน้ในแตล่ะงานจะต้องมีชดุของกิจกรรม (Set of Activities)

ถ้ามี 4 งาน ก็ต้องมี Set of Activities จ านวน 4 ชดุ
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การออกแบบ / โครงสร้างของโครงการ

งาน 1 งาน 2ชุด
ของ
กิจ

กรรม

5/22/2019
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การเขียนโครงการ 6 ขัน้ตอน
วเิคราะหป์ญัหาและความตอ้งการโดยศึกษาแนวโนม้ อปุสรรคและปญัหาการด าเนินงานทีผ่่านมา ท ัง้ดา้นการ

บรหิาร การบรกิาร วชิาการ และการประสานงานในระดบัต่างๆ ของงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

ก าหนดปญัหา สาเหต ุและเครื่องชี้วดั

วเิคราะหท์รพัยากรของหน่วยงานตามความสามารถเท่าทีเ่ป็นไปได ้

ก าหนดเป้าหมายและกลวธิทีีจ่ะท าใหง้านบรรลวุตัถปุระสงค์

จดัท าแผนงานประจ าปี และด าเนินการขออนุมตัิ

ประเมนิแผนเป็นระยะๆ ภายหลงัน าแผนไปปฏบิตัแิลว้ และน าผลมาปรบัปรุงแกไ้ข
5/22/2019
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1.  แนวทางการก าหนดปญัหา

ปัญหา หมายถึง สภาพปัจจบุนัท่ีไม่เป็นไปตามท่ีควรจะเป็น 

ส่วนใหญ่เป็นเชิงลบ เช่น มากไป น้อยไป ขาด เป็นต้น หรือสภาพท่ีต้องการให้เป็นไปใน
อนาคต การก าหนดปัญหาต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์และจดัล าดบัความส าคญัของ
ปัญหา 

พิจารณาตามหลกัวิชาการ 4 ประการได้แก่ 

1) ขนาดของปัญหา

2) ความยากง่ายของปัญหา

3) ความรุนแรงขแงปัญหา และ 

4) ผลกระทบของปัญหาตอ่สิ่งแวดล้อม
5/22/2019
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1.  แนวทางการก าหนดปญัหา

สาเหตขุองปัญหาอาจเกิดจาก
นโยบายขององค์กร เช่น ตัง้เปา้หมายไว้สงูเกินไป หรือนโยบายสูก่ารปฏิบตัิไม่ชดัเจน 

การน านวตักรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ  มาใช้ในการปฏิบตัิงาน เช่น มีอปุกรณ์ เคร่ืองมือ
พิเศษใหม่ๆ  เป็นต้น และ 

บคุลากร อาจเป็นสาเหตท่ีุก่อให้เกิดปัญหา
โดยพิจารณาได้ 3 ประเดน็คือ

(1) จ านวน เพียงพอหรือไม่? มากหรือน้อยเกินไป 

(2) คณุภาพของบคุลากร มีประสทิธิภาพหรือไม ่? และ 

(3) ลกัษณะการท างานของบคุลากรภายในองค์กรสามารถท างานเป็นทีมได้หรือไม ่? 

บรรยากาศการท างานมีความสามคัคี หรือแตกความสามคัคี ? 5/22/2019
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2. การวิเคราะห์ปัญหา 

คือ  การหาสาเหตขุองปัญหา
พยายามหาสาเหตใุห้ได้มากท่ีสดุ 

พิจารณาวา่มีความสมัพนัธ์กนั
หรือไม่ ??

แล้วจงึจดัล าดบัความส าคญัของ
ปัญหา

3. การก าหนดแนวทางแก้ไข 

การแก้ไขปัญหาต้องแก้ท่ีสาเหตขุอง
ปัญหา ซึง่ต้องค านงึถึงหลกัการ 3 
ประการได้แก่  

1) ใช้หลกัการแก้ไขท่ีเป็นระบบ

2) หาทางแก้ไขท่ีสามารถเป็นไปได้ 

ไม่ใช่เป็นแตเ่พียงแนวคิดและ 

3) แตล่ะแนวทางแก้ไขปัญหา ต้องมี

ชดุของแนวทางแก้ไขปัญหาท่ี

ประหยดั มีประสทิธิภาพและ

ประสทิธิผล 5/22/2019
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4. การก าหนดวัตถุประสงค์ 

ข้อความเป็นสิง่ท่ีต้องการให้เกิดขึน้ และเป็นเชิงบวก 

การเขียนวตัถปุระสงค์ต้อง
1) ชดัเจน กระทดัรัด ได้ใจความ ไม่คลมุเครือ

2) ระบสุถานการณ์ท่ีพงึประสงค์ให้ถกูต้อง

3) สอดคล้องกบันโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบตัิงานของหน่วยงาน

4) น่าสนใจ จงูใจ และท้าทายให้ปฏิบตัิตาม

5) ก าหนดร่วมกนัระหวา่งผู้ปฏิบตัิงาน และ 

6) สามารถวดัได้ทัง้เชิงปริมาณ คณุภาพ
5/22/2019
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4. การก าหนดวัตถุประสงค์ หลกัการ S.M.A.R.T ของ Paul J.Meyer ในหนงัสือ
Attitude is everything

5/22/2019
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S : Specific ตัง้เป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง คือตัง้ใหช้ดัเจน ไมก่ ากวม และ

ไมเ่ปลีย่นไปตามสถานการณ ์หรอืนิสยั และตอ้งไมซ่  า้ซาก จ าเจ

ตอบค าถาม 5W

What : อะไรคือสิ่งท่ีฉนัอยากประสบผลส าเร็จ

Why : ท าไมฉนัต้องท าเร่ืองนีด้้วย เหตผุลของมนัคืออะไร

Who : ใครท่ีพอจะช่วยเหลือ สนบัสนนุ หรือมีความเก่ียวข้องท่ีฉนัต้องตดิต่อ

Where : สิง่ท่ีก าหนดเปา้หมายนีจ้ะเกิดขึน้ท่ีไหน เม่ือไร

Which : ระบสุิง่ท่ีต้องการท า และข้อจ ากดั (ท าให้เราเห็นสิง่ท่ีต้องลงมือท าเป็นภาพชดั)
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M : Measurable ตัง้เปา้หมายให้วดัคา่ได้ เปา้หมายท่ีวดัคา่ไมไ่ด้ ก็เป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะ
รู้ความก้าวหน้า วา่เม่ือไรจะส าเร็จ สิ่งนีจ้ะชว่ยให้คงอยูก่บัเป้าหมาย   และแผนท่ี
ก าหนดอย่างไมเ่ลื่อนลอย  ด้วยการระบวุนัท่ีของวนัท่ีเราต้องการประสบความส าเร็จ

ตอบค าถาม 

เป็นจ านวนมากเท่าไร??

รายได้เพิ่มขึน้เทา่ไร

จะรู้ได้อยา่งไรวา่ เมื่อไรมนัจะประสบผลส าเร็จ 

เช่น สามารถท าลกูประคบสมนุไพร 1 ลกู เสร็จภายใน 20 นาฑี

ตวัชีว้ดัสามารถบอกจ านวนได้หรือไม?่?  

เช่น สอบ TOEIC ได้คะแนนมากกวา่ 800
5/22/2019
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A : Attainable การตัง้เปา้หมายให้เป็นจริง สามารถบรรลผุลส าเร็จได้
ไมจ่ าเป็นต้องตัง้ให้สงูจนเกินเอือ้ม 

ควรตอบค าถาม 

เปา้หมายท่ีก าหนด  จะสามารถประสบความส าเร็จได้อย่างไร??

เปา้หมายท่ีเราตัง้ไว้นีมี้ข้อจ ากดัอะไรบ้าง

ระบขุ้อจ ากดั  พร้อมแผนที่จะแก้ไขปรับปรุง = การบริหารความเสี่ยง
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R : Relevant เปา้หมายต้องเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัสิง่ท่ีท าอยู ่

ควรตอบค าถาม 

เปา้หมายนีเ้ก่ียวพนักบัสิง่ท่ีท าอยู่หรือไม ่??

เป็นช่วงเวลาท่ีควรเร่ิมต้นตอนนีไ้หม ??

สอดคล้องกบัความต้องการ หรือไม ่??

ไปกนัได้กบัสภาพเศรษฐกิจในชว่งนีห้รือไม ่??

5/22/2019
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T : Time-bound ก าหนดวนัท่ีให้เปา้หมายบรรลผุล สิง่นีจ้ะชว่ยให้ทีมงานมุง่ความ
พยายามท่ีจะบรรลเุปา้หมายตามท่ีก าหนด

ควรตอบค าถาม 

 จะเร่ิมเม่ือไร ส าเร็จเม่ือไร

 อะไรท่ีสามารถเร่ิมต้นท าได้นบัจากนี ้6 เดือน

 อะไรท่ีสามารถเร่ิมต้นท าได้นบัจากนี ้1 สปัดาห์

 อะไรท่ีสามารถท ามนัได้ในวนันี ้

5/22/2019
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5. แนวทางการก าหนดเป้าหมาย 

เป้าหมาย คือ สิง่ทีแ่สดงถงึสถานการณท์ีต่อ้งบรรลคุวามส าเรจ็ตามตอ้งการ  มี

วตัถปุระสงคท์ีช่ี้ชดัใหรู้ถ้งึภารกจิตามความมุง่หมาย 

เป้าหมายทีด่คีวรประกอบดว้ย 

1) ระบคุวามส าเร็จว่าเรื่องอะไร? แค่ไหน?

2) มุง่ผลทีไ่ดท้ีม่คีุณค่าอย่างแทจ้รงิ 

3) ระบผุลงานทีไ่ดร้บัจากความส าเร็จท ัง้เชงิปรมิาณ และเชงิคุณภาพ

4) สามารถตดิตาม ตรวจสอบได ้

5/22/2019
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6. แนวทางการก าหนดงบประมาณ 

งบประมาณท่ีก าหนดควรครอบคลมุคา่ใช้จ่ายทัง้หมด ระบรุายละเอียด
แยกคา่ใช้จ่ายเป็นหมวดตามประเภทการใช้ 
ได้แก่ หมวดคา่ตอบแทน คา่ใช้สอย และคา่วสัดุ

โดยระบรุายละเอียดให้ชดัเจน

เช่น คา่อาหารวา่ง จ านวน 20 คน x 30 บาท x 2 มือ้ x 3 วนั

= 3,600.00 บาท เป็นต้น
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7. รายละเอียดการเขียนโครงการ

การเขียนโครงการแบบเดิมเป็น
การเสนอโครงการในลกัษณะการ
บรรยายเป็นหวัข้อตา่งๆ

 1) ช่ือโครงการ

 2) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

 3) หลกัการและเหตผุล (ปัญหาและ
ความส าคญัของปัญหา)

 4) วตัถปุระสงค์

 5) กลุม่เปา้หมาย

 6) สถานท่ีด าเนินการ

7) วิธีด าเนินการ

8) ระยะเวลาด าเนินการ

9) ทรัพยากรท่ีใช้ บคุลากร งบประมาณ วสัดอุปุกรณ์ ฯลฯ

10) การประเมินผล

11) ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ (สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์)-ผลผลติ

12) ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รับ 

(ท าโครงการเสร็จแล้ว น าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง)-ผลลพัธ์ 
13) ผู้ รับผิดชอบ 
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การเขียนโครงการ

ช่ือโครงการ เป็นสิง่ท่ีสื่อความหมายให้
บคุคลอ่ืนเข้าใจวา่ โครงการนีเ้ก่ียวกบัเร่ือง
อะไร? แก้ปัญหาใด?

หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงาน
ท่ีต้องด าเนินการตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ใน
แผนประจ าปีงบประมาณ นัน้ๆ

หลักการและเหตุผล (ความเป็นมาและ
ความส าคัญของปัญหา) เป็นหลกัการและ
เหตผุลท่ีผู้จดัท าโครงการน ามาอ้างอิง บอกถึง
ท่ีมา เหตผุล / ความส าคญัท่ีต้องจดัท าโครงการ 
เพื่อให้ผู้ มีอ านาจอนมุตัิเห็นความส าคญั หรือ
ความจ าเป็นท่ีจะต้องมีโครงการนัน้ๆ

วัตถุประสงค์ เป็นสิง่ท่ีโครงการต้องการให้
เกิดขึน้ในเชิงพฤตกิรรม
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การเขียนโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย เป็นสิ่งที่โครงการ
ต้องการให้เกิดขึน้กบักลุม่คนใด ใน
ปริมาณท่ีชดัเจน ทัง้นีต้้องสอดคล้องกบั
วตัถปุระสงค์
คือการด าเนินการนัน้ กลุม่เปา้หมายต้อง
เป็นกลุม่ท่ีก่อให้เกิด/สาเหตขุองปัญหา 
หากมีการด าเนินการให้สามารถบรรลุ
เปา้หมายแล้ว จะสง่ผลให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์

สถานที่ด าเนินการ  เป็นท่ีท่ีโครงการต้องการลงไป
แก้ไขปัญหา หรือด าเนินการจดัการโครงการ

วธีิด าเนินการ เป็นกลุม่กิจกรรมท่ีสมัพนัธ์สอดคล้องซึง่
กนัและกนั ซึง่คาดว่าเม่ือด าเนินการแล้วจะส่งผลให้บรรลุ
ตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด การก าหนดกิจกรรมแต่ละ
ขัน้ตอนต้องตอบวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ทกุข้อ และระบุ
วิธีการด าเนินการอย่างละเอียด รวมทัง้ต้องค านงึถงึ
เหตกุารณ์และกิจกรรมการเกิดก่อน-หลงั ด้วย โดยทัว่ไป
แบง่ออกเป็น 3 ระยะ คือ 

ระยะเตรียมการ 

ระยะด าเนินการ และ

ระยะประเมินผล
5/22/2019
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การเขียนโครงการ

ระยะเวลาด าเนินการ เป็นช่วงเวลาท่ีคาดวา่
โครงการนัน้ๆจะต้องด าเนินการ

ทรัพยากรที่ใช้ เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต้องใช้
ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีระบไุว้ในวิธีด าเนินการ 
ภายใต้เง่ือนไขวา่จะให้บรรลเุปา้หมาย/ 
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด

การประเมินผล เป็นกรรมวิธีประเมินผลท่ี
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ เพ่ือทราบวา่โครงการ
ท่ีด าเนินการไปแล้วบรรลเุปา้หมาย/วตัถปุระสงค์
และก่อให้เกิดผลขัน้สดุท้ายตามท่ีต้องการ
หรือไม่? มากน้อยเพียงใด?

ผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นผลขัน้สดุท้ายท่ีคาดวา่
จะเกิดอะไรขึน้ เกิดขึน้กบัใคร หลงัจากท่ี
กระบวนการด าเนินการสิน้สดุลงแล้ว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ท าโครงการเสร็จ
แล้วกลุม่เปา้หมายน าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

ผู้รับผิดชอบ คือ บคุคลท่ีเป็นหวัหน้าหรือ
ผู้ รับผิดชอบสงูสดุ หรือผู้บงัคบับญัชาระดบัสงู
ของหน่วยงาน/องค์กรท่ีต้องรับผิดชอบการ
ด าเนินการของโครงการ หรือบริหารโครงการให้
บรรลเุปา้หมาย/วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนด

5/22/2019

39



Question

DCBA
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